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Telefon 72 28 24 00 

Folketingets Lovsekretariat 

Medlem af Folketinget Marlene Ambo-Rasmussen (V) har d. 27. august 2020 stillet 

følgende spørgsmål nr. S 1687 til social- og indenrigsministeren, som hermed besva-

res. 

Spørgsmål nr. S 1687: 

”Hvordan forholder ministeren sig til artiklen »Stikprøve viste fejl i fire af otte børne-

sager i Varde« bragt på dknyt.dk den 26. august 2020?” 

Svar: 

Det bekymrer mig virkelig meget, at der er fejl i kommunernes sagsbehandling, for vi 

risikerer, at der er udsatte børn, der ikke får den hjælp, som de har brug for.  

Reglerne for kommunernes sagsbehandling er til for at sikre, at børnenes sager bliver 

tilstrækkeligt belyst og afdækket til, at der kan træffes den rigtige afgørelse, i den kon-

krete sag. Det er vigtigt, at de udsatte børn får netop dén støtte og hjælp, der er den 

rigtige for lige netop dét barn i lige netop dén problemstilling. 

Derfor glæder det mig, at Varde kommunen har et forløb med Socialstyrelsens Task 

Force, da de dermed anerkender deres udfordringer og også er indstillet på at tage 

ansvaret på sig. Med Task Forcen får kommunen konkrete anbefalinger og støtte til at 

øge kvaliteten af sagsbehandlingen.  

At der sker fejl i børnesager rundt om i landets kommuner, er noget vi skal holde øje 

med. Derfor laver Ankestyrelsen i forbindelse med Børnesagsbarometeret årlige stik-

prøveundersøgelser af kommunernes sagsbehandling i deres børnesager. Samtidig er 

det er også en problemstilling, som jeg tager med i den kommende Barnets Lov. 

Jeg er meget optaget af problemet med sagsbehandlingsfejl - og mest af alt optaget af 

risikoen for negative konsekvenser for de børn, hvis sager der er fejl i.  

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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